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BAO CÁO 
TInh hInh kinh t - xã hi, quc phông an ninh tháng 08 nãm 2018 

và mt so nhim vi tr9ng tam tháng 09 nãm 2018 

I. Khái quát tlnh hlnh kinh t - xa hi tháng 08 và 08 tháng nãm 2018: 

1. K& qua thirc hin các chi tiêu kinh t chü yu trong 8 tháng d.0 näm so 
vri cüng kS'  và so vài chi tiêu Nghj quyêt HDND tinh bInh quân cho Ca nãm nhi.r 
sau: 

- Giá trj san xut cong nghip tháng 8 uóc dat  21.465 t dng, th.ng 8,94%, lüy 
kê 8 tháng irOc dat  165.824,6 t dông tang 8,33% (NQ 8,56%). 

- Giá trj san xuât nông nghip tháng 8 uc dat  775 t dMg, tang 4,48%, 1am 
nghip'trOc dat  6,03 t dông tang 1,19%, ngu nghip uâc dat  860 t dông tang 4,45%. 
Lüy ké 8 tháng nông nghiêp uóc dat  5.252,7 t' dông tang 4,37% (NQ 3,58%), 1am 
nghip rc dat  50,3 t dOng tang 1,21% (NQ 1,48%), ngu nghip ithc dat  7.201 t' 
dOng tang 4,42% (NQ 4,38%). 

- Tong müc ban lé hang hóa tháng 8 u'âc dat  3.45 5 t' dong, tang 13,42%, lUy 
kê 8 tháng hOc dat  26.876,6 t' dông tang 11,77% (NQ 10,96%), Chi so giá tiêu 
dung (CPI) tháng 8/2018 tang 1,25% so vOi tháng 12/2017 và tang 3,34% so v6i 
cüng ks'. 

- Doanh thu vn tai, kho bãi và djch vi h tro 4n tãi tháng 8 uOc dat  1.370 t 
dông tang 4,51%, trong do doanh thu djch vi cãng uOc dat  304 t dông tang 6,92%; 
LUy ké 8 tháng uOc dat  11.449 tr  dông tang 10,69% (NQ 5,29%), trong do doanh thu 
djch vi cãng iiOc dat  2.4 12,8 t dông tang 12,29% (NQ 6,3%). 

- Doanh thu djch vii 1uu trü tháng 8 i.rOc dat  237,3 t dông tang 12,69%; Lüy ké 
8 tháng uOc dat  1.678 t dông tang 13,49% (NQ 13%), so 1i.rçt khách 1ru trü 2,4 
triu 1uçt tang 13,75%, trong do cO 297 ngân Iut khách quôc tê tang 13,78%. 

- Kim ngach xut kh.0 tth du khi tháng 8 uOc dat  418 Triu USD, tang 
17,89%; lüy kê 8 tháng ithc dat  2.963 Triu USD tang 19,63% (NQ12%); kim ngach 
nhp khãu tháng 8 ithc dat  518 Triêu USD, tang 17,04%; lüy ké 8 tháng ithc dat 
3.971 TriuUSDtäng 12,83%(NQ 11%). 

2. Thu chi ngân sách, dãu tir và phát triên doanh nghip 

- Tng thu ngân sách khoáng 53.855 t dng, dt 83,86% dir toán Va tang 
2 1,19% so vOi cüng ks', trong do: thu dâu thô uOc khoâng 22.483 t' dông, dt 
112,53% di,r toán, tang 42,83% so cüng ks'; thu thuê xuât, thp khâu 11.790 t dOng, 
dat 79,13% di,r toán, tang 1,30% so cng ks'; thu ngãn sách ni dja 19.5 82 t dông, dat 
66,75% d,r toán, tang 14,80% so cung kS'  (NQ 9,17%), trong do thu ngãn sách dja 



phuong duqc hu&ng khoáng 11.764 t dng, d?t  72,4% dir toán, tang 22,6% so cüng 
kS'. Tong chi ngân sách dja phixcmg khoáng 9.230 t dông, d?t  52,24% dir ton, tang 

14,36% so cüng k' (NQ 7,6%), trong do: chi dâu lit phát triên 4.703 t dông, tang 
20,96% sO cüng ks'; chi thuOng xuyên 4.451 t dông, tang 6,4% so cüng ks'. 

- Vn du tu phát trin ngun ngân sách do tinh quãn 1 dn ngày 20/8/2018 
là 3.049,503 t' dông, dtt 48,72% tong kê hoch vOn 2018, trong do von ngân sách 
tinh 2.249,651 t' dOng, dit 43,49% ké hoach; nguôn von trái phiêu ChInh phü giâi 
ngân 21,456 t' dông, dt 11,81% ké hoich vOn, nguOn von Trung uang dâu tu 
theo các chuang trInh giái ngân 30,953 t dông, dt 36,85% ké hoach vOn, nguOn 
vOn ngân sách trung uang kê hoch 2015 dirge phép kéo dài thii gian thirc hin 
sang näm 2018 giâi ngân 726,207 t dông, dit 90,78%; nguôn von Thành phô Ho 
ChI Minh tài trg giái ngân 21,237 t dOng, d?t  97,94%. 

K ho?ch 2018 b trI khi cong xây dirng mói 45 dir an. Dn ht tháng 

8/2018 dã khâi cong xây dirng 21 d%r an, 15 dir an dang to chüc dâu thâu, 09 dir an 

dang thrc hin thu tiic trInh duyt TKKTTC-TDT. Tiên d triên khai các d1r an 
khâi Cong rnii cOn ch.m, van cOn 09 dir an chua phé duyt TKKTTC-TDT (chi 
tiêt theo Biêu dInh kern). 

- Trong 08 tháng dã däng k du ti.r 33 dir an du tu nuóc ngoài'  và diu 
chinh tang vOn 13 dir an, vâi tOng von dâu tu däng k là 1.918 triu USD (von 

dang k mdi: 1.749 triu USD, vOn tang them: 169 triu USD); däng k 33 dir an 
dâu lit trong nuic vi tOng vOn dang k là 13.798 t dOng2  và 07 dr an tang vOn 

1)Di,r an Cong ty TNHH GFN Vit Nam tai  KCN Châu D(rc cOa GFN Corp (3 triu USD); 2) Di,r an LTP Global Vina tai  KCN 
Châu Düc cOa LTP Global Co., Ltd (4 triu USD); 3) Dr an nhuOm  và hoàn thin san phâm nhum Meisheng tai  KCN My Xuân 
A2 cOa Cong ty TNHH Meisheng Textiles Vit Nam (14 triu USD); 4) di,r an nhà may cong nghip ho trcl SX km thôi và ôc 
viét chat lucing cao cUa Sun Beam Tech Industrial Co. LTd (04 triu USD); 5) Nba may SX vt lieu nhira Polyester resin lông 
khOng no cüa Ong Kung Shu 1-lung (03 triu USD); 6) Cong ty CP sang tao  DIC (0,5 triu USD), 7) DI,J AN DAU TU MO 
RONG QUY MO SAN XUAT SQl CONG TY TNHH MEl SHENG TEXTILES VIT NAM (17 triu USD); 8)NHA MAY 
SAN XUAT DI,JNG Cl) NAU, NAP D/Y THUY TINH, TAY CAM VA PHI) KIIN NHA BEP (01 triu USD). 9) Nhà may 
san xuAt tm panel cách nhit (1,6 triu USD), 10) NHA MAY SAN XUAT HON I-IQP DUONG VA NHA MAY SAN XUAT 
H1JONG L1lU (12,07 triu USD), 11) NHA MAY CONG TY TNHH SAMSHIN (01 triu USD), 12) Nhà may din mt tr?ii 
nOi luOi t?i  KCN Châu DCrc (82 triu USD), 13) Nhà may san xuát giàn giao và các loai vt tu sat thép (0,44 triu USD), 14) 
CONG TY TNHH VI1T NH1T SHIROGANE LOGISTICS (5,4 triu USD), 15) Nhà may PM3 (30 triu USD). 16) COng ty 
TNHH DLHI Vit Nam (3,62 triu USD). 17) Cong ty TNHH Dâu tu & Kinh doanh Chyuan Sheng (02 triu USD), 18)COng ty 
TNHH CCra, Cüa nhôm và Li.rOi xêp Chyuan Wan (02 triu USD), 19) Nhà may SX May Mtc LT Garments (0,45 triu USD); 
20) COng ty TNHH San xuât & NgU kim Chyuan Ding (02 triu USD); 21) Cong ty TNHH MTV Austal Vit Nam (4,2 triu 
USD), 22) Nhà may san xuât gia cong silt thép vil kim loai (03 triu USD), 23)Nhà may san xuAt gia cong mO non (09 triu 
USD), 24) Cong ty TNHH Kuk Ii Spinning Vina (17,5 triu USD), 25) Di,r an Cong ty Trách nhim h&u han  C&H Tech Vina (02 
triu USD), 26) Nhil may san xuat polypropylene (PP) và kho ch(ra khI hOa lông (LPG) 1,2 t USD; 27) Nhà may giây Marubeni 
tai tinh Ba Rja - Wing Tàu (211 triu USD), 28) CONG TY TNHH CJ CGV VIT NAM - CHI NHANH VUNG TAU 2 (1,8 
triu USD); 29)TR4M NGHIEN CLINKER TI-I! VAI (88,7 triu USD); 30) COng ty TNHH Monolon Vina (03 triu USD), 31) 
0-sung Vina (1,2 triu USD), 32)Xuàng san xuât gia cOng cci khi (17,4 triu USD), 33) Di,r an COng ty TNHH Suh Lim Vina do 
Suh Lim Corporation tai KCN Chau Dcrc (02 triu USD) 

2 1) Nhà may san xut gach 6p lát gm sr granite cOa Các ca nhân nguôi Vit Nam (1.100 t' dng); 2)Nha may din mOt  tr?yi D 
Bac cOa Cong ty CP Dông A (1.339 t' dOng); 3) Khai thac mO cat vAt 1iu xây di,rng vil san lap Tây HO Châu Pha cOa COng ty CP 
Phat triên duäng cao tOc Biên HÔa - VOng Tàu (85 t dong); 4) Bnh vin Van  phOc Ba Rja - Vüng Tàu cOa COng ty CP bnh 
vin Van  PhOc Ba RIa  (750 t dong); 5). Trung tam giài thiu san phâm cong nghip vâ phu tr cong nghip DOng Xuyên can 
Cong ty TNHH COng nghip Phu tr PhO My (59 t' dOng); 6) Cáng thOy nOi  dja và kho bili tong hqp MO Nhat cOa Cong ty 
TNHH TM XD Dai Dat (100t'); 7) Khu bit thi.r du ljch Long Hâi cOa Cong ty TNHH Dâu tu Thuang mai  Sili GOn (89,09 t 
dOng); 8) Khach san  4 sao Kiêu Anh Ocean View Hotel Thüy Van - Wing Tàu can DNTN Du ljch Kiêu Anh (115 t' dOng); 9) 
Tram kinh doanh xilng dâu két hcip djch v cOa COng ty TNHH Niên ThuAn  (18 t dOng); 10) Tram  xilng du Lc Hoa cOa 
Doanh nghip tu nhiln Xang dâu Lc Hoa (02 t dOng); 11) Khu lien hcip xü l chat thai Green HC (giai doan 2) (200 t' dOng); 
12) Trai chn nuOi gia cam (ga, vlt)  cCia Mai Thj Lc (03 t dOng); 13). TrOngchuOi cay mO vil mit ang ding cOng ngh cao cOa 
COng ty CO phân Cao su ThOng Nhat (15 t' dng); 14) Nhil may san xuat vOi vil dolomite cOng nghip, vOi ngm nuàc 
(Ca(OH)2) cOa COng ty TNHH MTV Khoang san VOi Vit (422 t' ding); 15) Nhà may san xuât cap din GL Cables cOa Các ca 
nhan Vit Nam lam chO dO.0 tu (36 t dOng); 16) Tram trOn be tOng nhi,ra dung can COng ty CO phân CIEC Toan Cu (50 t' 
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vâi s vn tang them là 2.684 t dng. Dâ t chüc Hi nghj di thoai gira lânh do 
tinh vâi doanh nghip, nhà dâu tu vào ngày 16/8/2018, vói si1 tham dr cüa han 
100 doanh nghip, nba dâu tu3 . Dã ban hành quyêt djnh so 1869/QD-UBND ngày 
19/7/2018 v Ké hoach thirc hin nhim vi, giãi pháp dé câi thin môi trtxng kinh 
doanh, nâng cao näng 1irc cnh tranh cüa tinh trong näm 2018 theo Nghj quyêt 19-
201 8/NQ-CP cüa ChInh phü. 

- Trong 08 tháng cp giy chüng nhn däng k cho 933 doanh nghip vth 
tng vn 9.035 t' dng, tang 24,03% so cüng kS';  ngoài ra dã cap giây chrng nhn 
dãng k hot dng cho 161 chi nhánh, van phông cti din và däng k tang von cho 
64 doanh nghip vth so von tang 1.189,6 t' dông. Dã thành ip mâi 09 hcip tác xã4. 
Dâ to chi:rc Hi nghj tp huân, quán trit triên khai Lut Ho trq doanh nghip nhô 
và vt'ra trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu ngày 3 1/8/2018 vói khoáng 600 khách 
mi tham du. 

3. TInh hlnh van hóa — xä hôi 

Trong tháng 8/2018, da t chirc các hoat dng k' nim Cách mng tháng 8 
và Quôc khánh (2/9), khai mac  Festival biên Ba Rja — VUng Tàu nãm 2018. 

Dã trInh Ban Ch.p hành Dãng bô tinh ban hành Cht.rang trInh hành dng s 
29-CTr/TU và sO 30-CTr/TU ngày 06/8/2018 thirc hin Nghj quyêt sO 20-NQ/TW 
và so 21-NQ/TW ngày 20/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung trang Dâng khoá XII 
ye tang cithng cong tác bão v, chäm soc và nâng cao süc khoé nhân dan trong tInh 
hInh m9i và ye cong tác dan so trong tinh hInh mOi. 

Ngành giáo d1c dã trin khai các nhim vi theo k hoach nhii: Dã thanh tra 
rà soát, dánh giá cong tác tO chirc kr thi tOt nghip THPT näm 2018 (cong tác coi 
thi, châm bài thi tu 1un, châm bài thi träc nghim, rà soát nhcrng thI sinh có diem 
cao trong k' thi tot nghip THPT so vâi két qua hçc tap,...),  kêt qua không phát 
hin cac sai phm; to chi.irc Lê tong kêt näm h9c 20 17-2018, boi duO'ng nghip vi 
he, bôi thrOng cho giáo viên tiêng Anh 2018. Dâ triên khai kê hochtuyên ding, 
luân chuyên, chuyên dOi vj trI cong tác nam h9c 2018-20 19. Hlthng dan diéu chinh 
nguyen v9ng däng k xét tuyên dai  h9c 2018; thông báo kêt qua tuyên thäng dai 
h9c 2018... 

Dã ban hành The l Cuc thi Khii nghip di mói sang tao  tinh Ba Rja — 

&)ng); 17) CNG Vietnam cUa COng ty CP CNG Vit Nam (517 t dng)-chuyên tu nuàc ngoài sang trong nuàc; 18) Kho tip 
nhn khi thien nhith hOa lông (LNG) vã tOi hOa khi thiOn nhin Hài Linh Wing Tàu (4.97 1 t dOng); 19) Câng tOng hcip Cái Mép 
(2.000 t d6ng); 20) Kho chüa nông san Trtrng Giang Cái Mép (90 t dOng); 21) Nhã may san xut be tong Châu Dirc (20,3 t' 
dOng); 22) Nhà may ché biên suOt an cOng nghip VOng Tàu cUa Cong ty TNHH Sut an Cong nghip VUng Tàu (10,5 t' dng); 
23) Tram  kinh doanh xAng dâu Nhân Phci (3.6 t) dng); 24) CCra hang XAng dâu Thién NhOn (3 t dong); 25) Beach Garden cOa 
COng ty CP Du ttr Xây dvng  Nam Hip Thành (930 t dOng); 26) Tnthng Dai  hçc Ba Rja - VOng Thu (500 t dOng); 27) Khai 
thOc và ché biên dã xây dtrng  mO 10 13 nOi Thj Vài (dá nguyen khôi) cUa Cty TNHH Blnh Phuong (40,8 t' ding); 27) Ccra hang 
xAng dâu PhuOc LOc  An (03 t' dng); 29) Nhà may san xuOt phOn bOn OngBiên cOa Cong ty TNHH SX TM Di Nam (ISO t 
dong); 30) Nhà may sOn xuOt cOu kin be tOng dUc sn cUa Cong ty CO PhOn Vt Lieu Va XOy Drng Sal G0n Acotec (74,5 t 
dong); 31) Nhà may san xuát cOc san phOm nhua và khuOn mu co khi cOc loai cOa Cong ty TNHH Phuong Vi (36 t' dOng); 32) 
Trueing mOm non Lan Anh cOa COng ty TNHH Ha Anh HOi DLrong (32,5 t d6ng); 33) TnrOng mm non NgOi sao nhô cOa Cong 
ty TNHH TM và Dào tao  Duy Anh (33 t dong). 

Da tOng hç'p dtrc 20 kiOn nghi cOa doanh nghip, nhà dOu Ut. 
1) HTX ThOy SOn Lc An, huyn Dt DO; 2) HTX V.n tOi Tnthng Son, 3) H1'X Rau sach  Sunny Farm, TP VOng Tàu, 4) HTX 

Djch vi Vn tOi ThiOn U'ng, TP Ba Rja, 5) HTX NOng nghip An HOa, 6) HTX djch khai thOc hOi sOn Binh ChOu, huyn 
XuyOn Mc, 7) HTX TOn Hung, ThOnh phO BO Rja, 8) HTX nOng nghip — thi.rcmg mai  — dch vi,i An Phuàc, huyn XuyOn MOc, 
9) HTX n.m bOo ngu TOn Giao, xO LOng Lan, huyn ChOu Dirc. 
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Vüng Thu näm 2018-2019; phé duyt K hoach khâo sat doanh nghip khâi 
nghip dôi mói sang to tinh Ba Rja — Vüng Tàu và Kê hoach di h9c tp kinh 
nghim ho trçY h sinh thai khii nghip dôi mdci sang to tai  Han Quôc. 

T chüc Hi nghj t.phuân nghip vii v cong tác gia dmnh và phông, chng 
bo hrc gia dInh, tp huân ye chucng trInh bci an toán phông chông duôi ni.rOc cho 
tré em tinh Ba Rja — VQng Tàu nãm 2018; tiêp t1ic to chirc thi dâu các mon và. to 
chirc be mc Di hi the diic the thao tinh lan thir VII nàm 2018. Trong 8 tháng 
dâu näm, các vn dng viên cüa tinh dâ tham gia thi dâu tai  52 giái the dic the 
thao thânh tIch cao giành duçic 202 huy chi.rong5... 

Các chinh sách di vi ngi.thi lao dng, ng.thi có công, ngi.thi nghèo, dng 
bào dan tc và các dôi tuçmg bão trçY xã hi,... dêu di..rçic quan tam th%rc hin. 

4. Quc phông - an ninh, trt tir an toãn xã hi 

Các luc lucmg v1i trang duy tn ch d trirc sn sang chin du, báo v an toàn 
các rntc tiêu quan trç)ng ye chInh tn, kinh té. Dä rn& các dqt cao diem tan cong trân áp, 
truy nä ti phm, bão dam an ninh trt tçr ti các khu vrc, các cOng trmnh tr9ng diem và 
dam bão trt tr an toàn giao thông. Cong tác phông cháy duçc chii tr9ng, trong tháng 
không có v cháy nào xây ra trén dja bàn tinh. Trt t1r an toàn xâ hi co ban duqc dam 
bão. 

Trong tháng 08 dã phát hin 74 vti ph?m pháp hInh sir, dã diéu tra lam rO 47 vi, 
71 dOi tuçmg (dat 63,5%), an dc bit nghiêm tr9ng xãy ra 01 vi (giêt ngithi), diêu tra 
lam rO 01 dOi tuqng (dat t l 100%); 1u ké 08 tháng dä phát hin 547 vii, 691 dOi 
ttrçYng, lam rO 398 vu (giãm 105 vçi so vi cüng k' bang 16,5%); phát hin 33 v Va bat 
giü 77 dôi tilçlng có hành vi mua ban, tang trCt trai phép chat mua tug, lüy kê 08 tháng 
phát hiên 249 v bat git 456 dôi tuçlng, so vói cüng k' tAng 53 viii (tAng 27%), tAng 158 
dôi tuçmg. Phát hin, xir 1 hành chInh 18 vii, bat 44 dôi tuqng có hãnh vi si:r dung trái 
phép chat ma tüy, lily ké 08 thàng dã phát hin 396 vi, bAt gitr 872 dOi tugng. 

V phông, chng ti phm vã vj  phm pháp lut v mOi tru6ng: Tháng 08 phát 
hin 16 v, 16 dôi ttrgng vi phrn pháp 1u.t ye bão v mOi tnrèng v các linh vrc khác. 
So vth cüng k' nAm 2017 It ho'n 04 vii, 08 dôi tung. Lüy k 08 tháng, dA phát hin 
115 viii, 117 dOi ttrcYng, sovi cüng k It hGn 09 v, 24 dôi tl.r9ng. 

an toàn giao thông: trong tháng 08 dA xãy ra 64 vii tai nan  giao thông, 
lam chêt 19 ngui, bj thixang 59 ngi.thi. Xir pht 5.936 tru&ng hccp vi phm trt tir 
an toàn giao thông. Lüy ke 08 thang dA xãy ra 414 via, lam chêt 168 ngu?i, bj 
thuang 381 ngui, so vôi cilng kS'  giám 68 vii, so ngthi chêt không tAng không 
giam, bj thuang giAm 120 ngtthi. Tong so tiên xr pht vi phm hânh chinh 08 
tháng dâu nAm 2018 khoâng 22,8 t dông. 

5. Cong tác thanh tra, khiêu nii t6 cáo vã phông, ch6ng tham nhüng 

- Tng s vii khiu nai  tnong tháng 08 thuc th.m quyên giai quyêt cüa cap tinh 
ia 54 vi (ks' tnuc chuyên qua 33 vu, nh.n mâi 21 vi), dA giai quyet 13 vi con lai 
41 vii dang tiêp t1ic thii 1 xác minh; iQy ké 08 tháng 128 viii (trong do tOn nAm 2017 

G6m: 41 huy chucxng yang. 58 huy chtwng bac vã 103 huy chuing d6ng. 
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chuyn qua 44 vii, nhn mOi 84 vv); dã giài quy& 87 vii, côn1i 41 vi dangtiêp 
tiic xác minh. Tng so vii thu,c thâm quyên giãi quyêt cüa cap huyn lüy kê 08 
tháng là 636 vii (ton nãm 2017 chuyên qua 141 vv; nhn mOi 495 vii); dã giãi quyêt 
351 vi, cOn 1i 285 vii dang tiêp tic xác minh. 

- Tong s vii th cáo trong tháng 08 thuc thm quyn giãi quyt cüa cp tinh là 
05 vi (tn k5' truâc chuyn qua 04 v11, nhn mói 01 vii), dang th l xác minh; luy 

k 08 tháng 11 vii (ton näm 2017 chuyên qua 06 v, nhn rni 05 vi), dã giãi quyêt 
06 vi, dang tiêp tic giãi quyêt 05 vit. Tong so vii thuc thâm quyên giái quyêt cOa 
c.p huyn lüy kê 08 tháng là 54 vii (ton k' trw9c chuyên qua 17 vçi; nh.n mi 37 
vii), dã giâi quyêt 37 vii; dang tiêp ti1c giái quyêt 17 vii. 

6. Cong tác cãi each hành chInh 

- Trong tháng 8, b ph.n tip nhn và trã kt qua dã tiêp nhn 5.298 ho so, 
dã giãi quyêt 4.210 ho so. Lüy ké 8 tháng dã tiêp nhn 42.388 ho so (bao gôm 
1.640 ho so ton näm 2017 chuyén qua), dä giâi quyêt 42.582 ho so, trong do giãi 
quyêt dOng han 42.297 ho so dat  t' l 99,3%. 

- Trong tháng 8 tip thn và giài quyt 07 kin nghj cüa ngui dan qua kênh 
thông tin dithng day nóng, ly kêt 8 tháng dâu näm, kênh thông tin dung day 
nóng CCHC dä tiêp nhn và xü l dirt diem 58/61 thông tin phán ánh cüa nguii 
dan. Ngoài ra, qua so din thoai du&ng day nóng CCHC cOn nhn d.rcc mt so 
kiên nghj cüa ngithi dan dé nghj hi.róng dn giài quyêt các thu tiic hành chInh 
khác, tat cã các kiên nghj dêu duçvc hi.rcng dn kjp thai. 

- Vic cung irng djch vi cong trrc tuyn theo quy djnh dêu duçic CC co 
quan, don vj dáp irng theo 1 trInh cüa ChInh phü, UBND tinh. Den nay có 18 sâ, 
ban, ngành và 08 huyn, thj xâ, thành phô và 16 xa, thj trân thuc huyn Châu Düc 
triên khai djch vii cOng müc d 3, 4 trên trang thông tin din tii'r tai  don vj. 

II. Nhfrng nhim vu tr9ng tam cn tp trung chi do, diu hành trong 
tháng 09 nãm 2018 

Trén Co 5y nhiêm vu cüa näm 2018, theo lii trInh thirc hin, trong tháng 9 
các s&, ngânh, UBND các huyn, thành phô trién khai thrc hin bâo dam hoàn 
thành các nhim v1J dã duçc giao c11 the tai  Danh miic kern theo Quyêt djnh sO 
42/QD-UBND, 21 74/QD-UBND cüa UBND tinh ban hành Chiiong trInh hành 
dng thirc hin kê hoach  phát triên kinh te - xã hi näm 2018 theo Nghj quyêt so 
01/NQ-CP cüa ChInh phü, Kêt lun so 1 19-KL/TU cüa Tinh üy và Nghj quyêt sO 
30/NQ-HDND, Nghj quyêt sO O7INQ-I-IDND cüa Hi dOng nhân dan tinh, trong 
do tp trung hoàn thành sim mt sO nhim vi tr9ng tam sau: 

A • A 1. Ve kinh te: 

- Hoàn chinh dr thão và trInh Ban Thr&ng vii Tinh u phê duyt Chuong 
trinh hành dng th%rc hin Ngh quyêt sO 23-NQ/TW ngày 22/3/20 18 cña B ChInh 
trj ye djnh hu&ng xây dmg chInh sách phát triên cong nghip quôc gia den näm 
2030, tam nhIn den nãm 2045. 

- Xây dirng và phé duyt chuong trInh phát trin cong nghip näm 2019. 
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- Hoàn chinh và Phê duyt D an "Ha trçl doanh nghip thirc hin Hip djnh 
TPP và các Hip djnh thwmg mi tir do khác". 

- Ban hành: (i) Quy ch quãn 1 phát trin Cim cong nghip; (ii) Quy ché 
quân 1, sü diing vt Iiu no cOng nghip trên dja bàn tinh; Hoàn chinh quy ché 
phôi hçip vOi Tp doàn Dâu khI Vit Nam. 

- Lam vic vói Hip hi Logistics Vit Nam d xây drng k hoch to chüc 
hi nghj nâng cao nhn thirc cüa chü hang ye ciim cãng Cái Mép — Thj Vái. 

- Hoàn chinh và trInh HDND tinh ban hánh Nghj quyt chInh sách h trq di 
d?yi các ccx sâ san xuât gay ô nhiêm mOi trLr?Yng nãm trong các khu dan cu, do thj 
trên dja bàn tinh giai don 2018 - 2025 vào các khu, ciim cOng nghip. 

- Ban hành Quyt djnh quy djnh tiêu chI tin hánh xét ch9n và giao dt cho 
nhà dâu tu phát triên dr an dâu tt.r ye nOng nghip üng diing cOng ngh cao, nông 
nghip sch tui tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Xây dmg và phé duyt d ewing dix toán trin khai thrc hin EM an quãn 1, 
nhn din và truy xuât nguOn gôc thjt heo, thjt gà, tr1rng gia cam trén dja bàn tinh; 
Triên khai thirc hin dir an xây drng mô hInh thi diem tiêu thii nông san và cung 
ci1ng vt tis nOng nghip trên dja bàn tinh. 

- Tip t11c trin khai hiu qua các ni dung trong K hoch hành dng cüa 
Ban Thu&ng vi Tinh üy thrc hin Chi thj so 13-CT/TW cüa Ban BI thu ye tang 
ctthng s1r lânh dao  cüa Dàng dOi vâi cOng tác quán 1, báo v và phát triên rirng. 

- Hoàn thành và phé duyt Kê hoach phát trin các vüng trng trçt san xu.t 
theo hithng hu cci (organic) tinh giai doan 2018-2020. 

2. V tài chInh — ngân sách 

- Tip tlic rà soát, tng hcTp báo cáo B Tài chInh xem xét, h trçl ngân sách 
dja phuo'ng hit thu ngãn sách tinh và h trq kinh phi thirc hin các chinh sách an 
sinh xä hôi näm 2017. 

- Rà soát, dánh giá xây dirng báo cáo tInh hInh hoc thirc hin dir toán thu, chi 
ngân sách 2018 và xay drng dii toán 11am 2019, ké hoach tài chInh ngân sách dja 
phucxng 03 näm 2019-202 1 dê báo cáo các Ban cüa HDND tinh cho kiên trithc 
khi trInh HDND tinh xem xét tai kS' hçp cuôi näm 2018. 

- Tng hçxp quyt toán thu, chi ngãn sách tinh näm 2017 gui Bô Tài chInh, 
kiêm toán nhà nuOc theo quy djnh. 

- Tiêp tiic theo däi tInh hInh thu, chi, tn qu5 ngân sách, trén ccx sâ do nghiên 
cüu tham muu nguOn vOn dam bão bôi thuOng giãi phóng mt bang nhäm tao  qu 
dat sch cho cong tác thu hut dâu ti.x dâ &rçic I-IDND tinh phê chuân tai Nghj quyêt 
s 15/NQ-HDNID ngày 20/7/2018 v diu chinh dir toán thu, chi ngân sách dja 
phi.rcxng nãm 2018. 

A A P 3. Ve dau tu phat trien 

a) Du tu vn ngân sách: 
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- Tip tVc  trin khai thirc hin dánh giá giüa kS'  2016-2020 và xây dirng k 
hoch dâu ur cong nãrn 2019 theo van bàn so 4028/BK}IDT-TH ngày 14/6/20 18 
cüa Bô Kê hoach và Dâu tii. 

- UBND các huyn, thj xã, thành ph tp trung chi 4o và diu hành cac dir 
an thuc ngun vOn ngân sách cap huyn, bào dam tuân thu các quy djnh ye quân 
1 dr an dâu tu xây dirng cong trInh và khã näng can dôi cüa ngân sách cap huyn, 
khOng d phát sinh tInh tri.ng ng dçng trong xãy drng co bàn. 

- Các chü du tu các dirán khài cOng xãy dirng mOi 2018 con 1i cn tp 
trung hoàn thành các thu tiic dê to chirc dâu thâu và khi cOng xây dirng trong qu)2 
3 näm 2018. 

- Các chü du tu khn truong hoàn thin h so thanh toán các dir an ctã b trI 
vOn trong näm 2018 dê thu hôi von cia tm irng trong các näm truâc, hoàn thành 
hoàn irng cho ngân sách; hoàn thin ho so và quyêt toán các dr an cia hoàn thành 
bão dam thii gian quy djnh. 

b) Diu ttr cüa doanh nghip: 

- Triên khai thirc hin Quyt djnh s 1 869/QD-UBND ngày 19/7/2018 cüa 
UBND tinh ye Ké hoch thrc hin nhim vi, giâi pháp dê cãi thin môi trung 
kinh doanh, nâng cao näng hic ctnh tranh cüa tinh trong näm 2018 theo Nghj 
quyêt 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/20 18 cüa ChInh phu. 

- Triên khai hiu qua chucing trInh xüc tin du tii näm 2018, dc bit tip 
can, thu hut các nhà dâu tu Nht Bàn qua kêt nOi cüa Japan Desk vi Co quan Hçp 
tác Quoc té Nht Bàn (JICA); triên khai thirc hin chuong trmnh Doàn xñc tiên dâu 
tu ti Han Quôc và Nht Bàn. 

- Hoàn chinh và phê duyt Quy ch phi hçip thirc hin các dir an dâu tu nông 
nghip üng dung cOng ngh cao có sü ding dat trén dja bàn tinh Ba Rja — Vüng 
Tàu 

- Tip tiic tang cung cong tác h.0 kim, kjp thai don dc, xir 1 di vài 
nhftng du an chm triên khai; hoàn chinh Quy trInh rut ngãn thu tiic chap thun 
chü trtwng dâu tu. 

- Tang cumg cong tác xüc tin, kôu gi du ttr dir an vào các Khu cOng 
nghip, dc bit tp trung thu hut các Nhà dâu ttr trong linh virc cOng nghip cOng 
ngh cao. 

- Tip tic thirc hin K hoch h trçl phat trin hçTp tác xà näm 2018 và K 
hoach thirc hin Chucing trInh h trçi phát trien hçip tac xã giai don 2017-2020 ban 
hành kern theo Quyet djnh so 3567/QD-UBND ngày 13/12/20 17 cüa UBND tinh. 

-Tiêp tc thixc hin Nghj quyt s 3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 cua ChInh phü, 
Clii thj sO 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 cüa Thu tung ChInh phu; Clii thj 
so 07/CT-TTg ngày 05 thango3 näm 2018 cüa Thu ttthng ChInh phü ye tiêp tic 
triên khai hiu qua Nghj quyêt so 3 5/NQ-CP ngày 16 tháng 5 näm 2016 theo tinh 
than ChInh phü dOng hành cOng doanh nghip; Chuong trinh hành dng thirc hin 

7 



Nghj quyt s 35/NQ-CP v h trçl phát trin doanh nghip den näm 2020 cüa tinh 
Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Xây drng K hoach và d1r toán kinh phi ngân sách trçl giüp dào tao  ngun 
nhân lirc cho doanh nghip nhó và vüa nàm 2019 gri B Ké hoach vã Dâu tu; Tiêp 
tue triên khai thuc hin các chInh sách ho trq các doanh nghip, hqp tác xã cüa 
ChInh phü và các B ngành Trung trang. 

- T chirc các 1&p dào tao  bi dung 1000 doanh nhân näm 2018. 

4. V van hóa - xã hi 

- Tip tiic thrc hin tt các cong tác khám, cha bnh; tuyên truyên, giám sat 
và triên khai các bin pháp phông chông djch bnh, dam báo không dê xáy ra djch 
iOn, nhât là các djch bnh: Sot xuât huyêt, tay — chân — ming; tang ctthng kiêm tra 
cong tác v sinh an toàn thirc phâm. 

- T chirc khai giáng näm h9c 2018-20 19; triênkhai cuc thi an toàn giao 
thông vi nii cui tré the, vi nii cui ngày mai cap tiêu h9c, trung h9c c sO và 
THPT; phôi hçp vOi Bnh vin Mat triên khai chwng trInh chäm soc mat h9c 
thrOng cho h9c sinh. 

- Tip tic trin khai cong tác giài quyt vic lam và cho vay vOn giãi quyt 
vic lam; xem xét giái quyêt bâo hiêm that nghip cho nguOi lao dng; thirc hin 
các chInh sách dôi vOi ngi.rOi lao dng, nguOi có cOng, ngixOi nghèo, dOng bào dan 
tc và các dôi ti.rçlng bâo trq xä hi. 

- Hoàn thành D an Dào tao  phát trin nguOn nhân lirc du ijch tinh Ba Rja - 
Vüng Tàu giai doan 2018 — 2023; Dê an nghiên cru thj tnrOng vâ djnh huOng phát 
triên ngành du ljch tinh Ba Rja — Vüng Tàu. 

- Hoàn chinh k hoach  k niêm 30 näm thành lap Tinh dé báo cáo Tinh üy. 

- Tang cirOng cong tác bão dam an ninh trot  tir, v sinh môi truOng, v sinh an 
toàn thirc phâm và cOng tác báo dam tuyt dOi an toàn cho du khách, nhât là trong 
dip l Quôc khánh 2/9 và sir kin Festival Biên Ba Rja — Vüng Tàu näm 2018. 

- Hoàn chinh k hoach du tu bào tn, tu b di tIch trén dja bàn tinh; Dê an 
phát triên DOn ca tài tO tinh BR-VT; kinh phi do dac,  cam mc khoanh vOng bâo 
v di tich trén dja bàn tinh Ba Ria - VQng Tàu. 

- T chCrc Hôi tháo sci kt 02 näm thirc hin Quyt djnh s 06/201 6/QD-
UBND cüa UBND tinh ye nâng cao chat ltrçmg hoat dng cac Trung tam Van hóa, 
The thao — H9c t.p cong dông; Hi diên Ngh thut Quân chOng tinh Ba Rja — 
Vüng Tàu, lan thO XXV —Näm 2018; Hi thi "Chim chào mao hot" näm 2018. 

- Xây dirng k hoach hoat dng linh virc th dic th thao nàm 2019, 2020 và 
2021; Trién khai ké hoach tp huãn và thi dâu các mon Dai  hi TDTT toân quOc 
lan thO VIII näm 2018. 

- To chOc Hi nghj tp hun triên khai thirc hin Quy& djnh s 22/201 8/QD-
TTg cOa Thu tuOng ChInh phü ye xây dmg, thiic hin quy ithc trên da bàn tinh 
nãm 2018. 
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5. V quail i xây dyng, tài nguyen môi trirong 

- Nghiên ciru diu chinh quy hoach chung do thj mâi Phü M; tip tic trin 
khai phtrng an quy hoach 06 ciim dat hành chInh cüa tinh tai  thành phô Vüng 
Tàu. 

- PhOi hqp chat chê vri tinh Dng Nai trong vic trin khai Quy chê phôi hçip 
quãn 1 nhà nuâc ye mOi tru&ng, tài nguyen nuc vüng giáp ranh; trong do tiêp tVc 
giám sat chat chë hoat dng cOa khu xi:r i chat thai tai  Cam M, nhàm bão v 
nguOn nuOc ho Dá Den. 

- Triên khai dir an rà soát, dánh giá và d xut thrc hin giãi pháp cài thin, 
xr 1 các khu chôn lap chat thai ran sinh hoat không hçip v sinh dã dOng cira tai 
xâ Lang Dâi, Bixng Riêng, BInh Châu, Suôi Rao... 

- Tip t11c trin khai k hoach du giá quyn sir diing dt nàm 2018 di vri 17 
lô dat có din tIch 98,3 1 ha và05 10 Tinh giao mth có din tIch 74,066 ha. Tp 
trung vic tháo gâ các vuàng mac trén dat nhr khiêu nai,  tranh chap, xtr 1 s0m tài 
san có trên dat; hoàn chinh. Quy chê phôi hçip trong cOng tác dâu giá dê ban hành. 

6. V quc phông- ann.inh, trt t an toàn xã hi 

- Duy trI nghiêm ch d trirc sn sang chin du a các cp, phi hçp cht chê 
cüng các hrc hrqng bào v an toàn các mijc tiêu, chü dng näm chäc tInh hInh xü 
l tot các tInh huông xãy ra, gict vng an ninh chinh trj - trt tr an toàn xã hi trén 
dja bàn tinh. 

- Tip ti1c trin khai các nhim vii v phông chng lam giám ti phm hInh 
sij, t nan  ma tüy, mai  dam, giãm thiêu tai nan  giao thOng. Tang cisang cOng tác 
tuân tra kiêm soát, xir I các hành vi vi phm pháp lut, trt tir an toàn giao thông; 
kiêm tra thirc hin các quy djnh ye phông cháy, chüa cháy trên dja bàn. 

7. V cái cách hành chInh 

- Tip rthn và xir 1 nhung thông tin phãn ánh cüa ngu&i dan và doanh 
nghip ye du&ng day nóng CCHC tinh; tiên hành kiém traCCHC, thrc hin thanh 
tra, kiêm tra cong vii theo ké hoach; rà soát vic giâi quyêt ho s tai  b phn tiêp 
nhãn và trã kêt qua tp trung cap tinh dê có giãi pháp thi.rc hin hiu qua. 

- Trin khai thirc hin vic cung cp djch vçi cOng rnirc d 2 di vâi tt câ các 
thu tiic hành chInh, cung cap djch vii cong mrc d 3,4 và thirc hin các giãi pháp 
de khuyên khIch to churc, cong dan np ho s trçrc tuyên. 

- Tng kt D an mO hInh mt ci1ra tp trung cp tinh và triên khai Ngh djnh 
sO 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 cüa ChInh phü ye vic thirc hin c chê mt 
cia, mt cira lien thông trong giãi quyét thu tic hành chInh; sira dôi B tiêu chI 
châm diem, to chrc châm diem cãi cách hnh chinh, khão sat hài lông nàm 2018. 

- Tip We phM hçip Ban To chic Tinh üy, Tnthng Chinh tn thirc hin cOng 
tác bôi dxOng theo Kê hoach 126-KH/TU cüa Tinhüy. 

8. Thanh tra, khiu n1i và t cáo: 

Tip tc tp trung thirc hin cO hiu qua Chiing trinh hành dng s 
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TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU T!CHn/ 
CHtT TICH 

10235/CTHD-UBND ngày 24/10/20 17 v vic thirc hin Nghj quyêt so 04-NQ/TU 
ngày 08/11/20 16 cüa Ban Thuâng vi Tinh üy ye "nâng cao hiu qua cong tác giãi 
quyêt khiêu nai, to cáo trên dja bàn tinh Ba Rja — Vüng Tàu". 

Tp trung giãi quyêtcác vi vic khiêu ni, to cáo ton d9ng Va CC vçi ViC 

phát sinh mOi; các v11 khiêu nai,  to cáo theo Ké hoch tai  Quyêt djnh sO 41 8/QD-
UBND ngày 12/02/20 18; giãi quyêt dirt diem vii khiêu nii dông ngui kéo dài. 

Thirc hin cp nht dit 1iu vào phtn mm quãn 1 cong tác tip cong dan, 
xir 1 dGn thu khiêu nai,  to cáo nghiêm tüc, kjp thai, day dü; triên khai thirc hin 
ma rng phân mêm den các phông thuc UBND các huyn, thj xã, thãnh phô và 
UBND cap xã va xây dçrng cong thông tin din tü dê cong khai kêt qua giãi 
quyêt &Yn thu den ngtthi dân./. 

No.1 n/tan: 
- Van phông ChInh phU; 
- Bô Kê hoach vá Dâu ti.r; 
- Thir?ing tri,rc Tinh ày; 
- Thu'âng tri,rc HDND tinh; 
- Chü tjch và các Phó Chà tjch UBND tinh; 
- UBND các huyn, thj xä, thành pho; 
- Các So, Ban ngành; 
- Lixu: VT,  TH.tI_ 

Nguyn Thành Long 
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TINH IIINII THVC mEw CAC CIII TIEU KINII TE ThANG 8 NAM 2018 

j  T 
CHI TIEU Don vi tinh Tháng 8 

nm 2017 
8 tháng 

näm 2017 
K hoach 
nám 2018 

Tháng 8 
nàm 2018 

8 tháng 
näm 2018 

So sánh tháng 8 vol So sInh 8 tháng vOl 
K hoach Càng k' K hooch Cüng k' 

B C 3 6=4/3 7-411 8=5/3 9=5/2 
G NGHIP TRiX DAU Kill % 8,56 8,94 8,33  - 

HUDJCHVJ 
• • T c ban iê hang hOa % 10,96 13,42 11,77 

.ic vuluutr(i % 13,00 12,69 13,49 
c Doanhthuvnth,khobãivàdichv,ihtnivntãi % 5,29 4,51 10,69 

Trong dO: Djch vi,i cang % 6,30 6,92 12,29 
d Giá trj xuAt khAu trir d&u khf % 12,00 17,89 19,63 
e Giá tn nhp khu trên dja bàn % 11,00 17,04 12,83 
3 GTSX NONG - LAM - NGU' NGHIEP 
a Giá trj san xuAt nong nghip % 3,58 4,48 4,37 
- Trngtrçt % 3,15 3,19 3,11 
- ChännuOi % 4,14 6,16 5,99 
b Giá tn san xut lam nghip % 1,48 1,19 1,21 
c Giá tn san xut ngu nghiêp 4,38 4,45 4,42 
- Khai thác % 4,37 4,45 4,41 
- Nuôitrng % 4,51 4,50 4,52 
II TA! CHINH - NGAN SACH: 
1  - 
- 

Tang thu ngân sách trén dla  bàn T d&ig 5.236 44.437 64.218 6.069 53.855 9,45 115,90 83,86 121,19 
ThutrdAukhf Td&ig 2.149 15.741 19.980 3.200 22.483 16,02 148,89 112,53 142,83 

- ThuthuéxuAt,nhpkhAu T'dng 1.397 11.639 14.900 969 11.790 6,50 69,31 79,13 101,30 
- Thu nidja Trdng 1.689 17.057 29.338 1.900 19.582 6,48 112,48 66,75 114,80 
2 Tang chi ngân sách dla  phirong TSr dng 1.396 8.071 17.667 1.184 9.230 6,70 84,78 52,24 114,36 
- 

Chi thuông 
ChidAuuphattrindoDPquanI T5'dng 855 3.888 8.580 550 4.703 6,41 64,37 54,81 120,97 

- xuyên TSr dng 542 4.183 8.188 624 4.451 7,62 115,09 54,36 106,40 
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H!NH THIJC HIEN CAC DA KIlO! CONG XD MO! NAM 2018 
o cáo s /BC-UBND ngày 4Jthángnam 2018 cüa UBND tinh Ba Rja-Vüng Tàu) 

Dan vi: Triu dn 

nd an 

Chü 
tLr 

Chü 
trirong du 

tir 

QIE) phê 
duytDA 

TMDT 
KH VOfl 

2018 
Ghi chü 

Ting s 2.241.324 434.000 
DA do khol cong xây 
d(nzg 

10.000 

10.000 

9.000 

15.000 

10.000 

8.000 

8.000 

TruingTHCS Binh Châu 
2 huyn XM 

UBND 
H.Xuyn 

mc 

378/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

24 10/QD.UBN 
D-24/10/2013; 

300 1/QD- 
UBND- 

3 1/10/20 16 

57.867 

45.422 

67.877 

2 
Di.rang lien xâ HoO Hi- 
BInh Châu huyn XM 

UBND 
H.Xuyén 

mOc 

2785/QD- 
UBND- 

10/10/2016 

200 1/QD- 
UBND- 

19/72017 

3 
TnrOng tiu hQc U Lqi thi 
trãn PhO M huyn Tan 
Thanh 

UBND 
H.Tãn 
Thành 

379/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

2899/QD- 
UBND- 

26/10/2016 

— 

4 

HTKT ngoài hang rào 
(dumg vào, cAp din, cAp 
nuàc) Khu chOn lAp chAt 
thàirAnhcrpvsinhtaixa 
Lang Dái, huyn DAt DO 

UBND 
H.Dat Do 

458/HDND- 
28/10/20 16 

3027/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
80.502 

34.053 

38.290 

22.169 

Tnr.ing tiu hQc Phuàc 
Long ThQ huyn DAt Do 

UBND 
H.DAt dO 

425/I-IDND- 

19/10/2016 

3022/QD- 
UBND- 

31/10/2016 

6 
Trumg tiu hc Bong 
Trang 

UBND 
H.XuyCn 

mc 

407/HDND- 
VP- 

14/10/2016 

302 1/QD- 
UBND- 

31/10/2016 

7 
Ma rng tn,i sà UBND thj 
trAn NgAi Giao huyn Châu 
Düc 

UBND 
H.Châu düc 

2984/QD- 
UBND- 

31/10/2016 

752/QD- 
LJBND- 

30/3/2017 

8 
Duäng991BtirQL51 defl 
Ha liru cãng Cái Mep 

BQLDAGT 
k/vcang 
Cal Mép- 
Thj VOi 

2540/QD- 
TTg- 

3/8/20 16 

SO 1661/QD-
UBNDngày 
29/7/2011 

3.232.501 

139.761 

80.960 

HTKT khu chcr trung tam 
huyn Xuyên Mc 

UBND 
H.Xuyên 

MOc 

459/HDND- 
VP- 

28/10/2016 

303 1/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
45.000 

10 
Tn.rang tiu h9c Nguyn 
Thi Hoa th; trAn Dat dO 

UBND 
H.DAt do 

2645A/QD.0 
BND- 

30/10/2015 

3290/QD.UBN 
D-31/12/2015 

20.547 7.000 

11 

12 

Truang tiAu hc Song C&u 
xA Nghia Thành huyn 
ChâuDirc 

UBND 
H.Châu dirc 

385/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

3004/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
46.2 18 

29.942 

10.000 

8.000 
Tnthng mAm non Bmnh 
Minh xA CO Bj huyn Châu 
Düc 

UBND 
H.Châu dac 

2205/QD- 
UBND- 

8/8/2017 

3155/QD9- 
UBND- 

30/10/2017 

13 
Tram kiAm lam LOc  An- 
Xuân San-Long Son-NUI 
Dinh 

BQLDA 
chuyén 

nganh NN 
và PINT 

3705/QD- 
UBND- 

27/12/2016 

2855/QD- 
UBND- 

10/10/2017 
6.6 15 

14.728 

5.000 

7.000 14 
Tn,i sà lam vic Ban quãn 
1' Khu bào tn thién nhiên 
Binh Châu -  Phixàc Buti 

BQLDA 
.. 

chuyen 
ngành NN 
và PINT 

2965/QD- 
UBND- 

28/10/2016 

281 1/QD- 
UBND- 

5/10/2017 
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Ten du an 
Chü dâu 

tu 

Chü 
trirong du 

tn 

QI) phê 
duyt DA 

TMDT 
KH vn 

2018 
Gbichü 

15 

16 

17 

H trci dAu tu ma rng tri 
sâ vin kim sat nhân dan 
cachuynTânThãnh, 
Xuyên Mc, Châu DCrc va 

 TPBàRa 

Vin Kiêm 
sátnhãndân 
tinh BR-VT 

349 1AIQD- 
UBND- 

6/12/2016 

1974/QD- 
UBND- 

17/7/2017 
24.103 8.000 

Trumg THCS DAt DO UBND 
H.Dât do 

2645/QD.UB 
ND- 

30/ 10/20 15 

682/QD.UBN 
D-30/3/2016 10.165 6.000 

DAu tu phát trin ltrài din 
ngâm khu vrc trung tam 
thành ph Ba Rja va thành 
ph6 Vüng Tàu giai doan 
20 16-2020 

BQLDA 
Chuyén 

nganh DD 
vàCN 

242/HDND- 
VP-6/7/2017 

3089/QD- 
UBND- 

27/10/2017 
99.904 

635.985 

15.000 

80.000 
BQLDA 
chuyên 

nganhGT 

452A/HDND- 
VP- 

27/10/2016 

2322/QD.UBN 
D-26/10/2012 18 

19 

Nang cAp, ma rng dumg 
Tinh l 328 huyn Xuyén 
Mc(gd1) 

Khu TDC phuang Phtthc 
Hung 

UBND TP 
Ba ra 

225 1/QD- 
UBND- 

18/8/20 16 

2152/QD-BND 
2/8/20 17 46.788 9.000 

20 

21 

Cãi tao nâng cAp truang 
THPT TrAn Nguyen Han 
TP Vung Tàu 

BQLDA 
Chuyên 

nganh DD 
Va CN 

554/HDND- 
VP- 

28/12/2016 

1883/QD- 
UBND- 
6/7/2017 

49.622 10.000 

Nhà cong vi,i giao viên xâ 
Bung riAng, BInh Châu 
huyn Xuyên Mc 

BQLDA 
Chuyen 

nganh DD 
va CN 

2063/QD- 
UBND- 

26/7/2017 

2945/QD- 
1.JBND- 

18/10/2017 
25.068 8.000 

2 

4 

DA dang tó chác dáu 
thu 

UBND TP 
Vüng tàu 

457/HDND- 
VP- 

28/10/2016 

3030/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
75.605 28.000 HTKT Khu tãi dnh cu 

phuâng ThAng nhAt TPVT 

COng an 
Tinh 

3835/QD- 
UBND- 

30/12/2016 

3145/QD- 
UBND- 

30/10/2017 
6.522 3.000 Tn,t sâ cOng an phuUng 7 

TPVT 

Cong an 
Tinh 

3836/QD- 

30/12/2016 

3144/QD- 

30/10/2017 
5.400 3.000 Tri,i sà Cong an phthng 5 - 

TPVOngtau 

NangcApmarng1'TYT 
huyn Xuyên Mc 

UBND 
H.Xuyên 

mOe 

376/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

2998/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
75.558 15.000 

- 

5 
HTKT Khu tái djnh cu 
lOha trong 58ha phtrang 
10 

UBNDTP 
Vüng tàu 

456/HDND- 
VP- 

28/10/2016 

3033/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
190.040 45.000 

6 

7 

8 

9 

Trumg mAm non Phuing 
Nguyen An Ninh 

UBND TP 
VOng tau 

367/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

2882/QD- 
UBND- 

13/10/2017 
44.2 17 7.000 

DAu tu cãi tao và phát triAn 
luâictinnOngthôn2016- 
2020 (nAm 20 18-2020) 

BQLDA 
Chuyen 

ngành DD 
và CN 

461IHDND- 
VP- 

28/10/2016 

3090/QD- 
UBND- 

27/10/2017 
114.356 18.000 

Ththng tiAu hc phu?mg 
ThAng NhAt TPVT 

UBND TP 
VOng tàu 

371/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

2490/QD- 
UBND- 
5/9/2017 

64.142 10.000 Thang 9 kc 

Nâng cap, bô sung các h 
th6ng cAp nuàc trCn dja 
bàn huyn Xuyàn MOe 

BQLDA 
chuyên 

nganh NN 
va PTNT 

417/HDND- 
VP- 

18/10/2016 

3034/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
108.509 20.000 
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T 
dy au 

Chü du 
tir 

Chu 
truong du 

tu 

QD phê 
duytDA 

TMDT 
KH v6n 

2018 
Ghi chü 

'ci 

anchihuyQS 
h ph6 Ba Rja 

BCHQS 
Tinh 

395/QD- 
UBND- 

12/10/2017 

2187/QD.UBN 
D-20/10/2014; 

3149/QD- 

30/10/20 17 

79.669 12.000 

11 
XD doanh trai và thao 
tru&ng huAn 1uyn tai  trung 
1oàn Minh Dam 

BCHQS 
Tinh 

31 19/QD- 
IJBND- 

27/10/2017 

3 150/QD- 
UBND- 

30/10/2017 
28.046 8.000 

12 
B sung mt s hang  mic 
cUatnringChinhtrtinh 

Trumg 
Chinh trj 

Tinh 

2846/QD- 
UBND- 

17/10/2016 

2997/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
15.472 7.000 

- 

13 
Vu?m Qu6c gia Con Dão 
giai doan 3 

Vuin QG 
Con dào 

226/HDND- 
VP- 

22/6/2016 

3003/QD- 
UBND- 

3 1/10/2016 
56.426 10.000 

- 

14 
DAu ttr nâng cAp du?mg 
329 huyn Xuyên mc 

BQLDA 
chuyên 

ngành GT 

453A/HDND 
VP- 

27/10016 

3032/QD- 
UBND- 

3 1/10/2016 
396.805 50.000 

15 

Nâng cAp ma rOng Trung 
tam DiEu duong Ngtr&i Co 
cong Cách mang  Tinh BR- 
VT 

SàLD- 
TBXH 

372/HDND- 

11/10/2016 

3012/QD- 

3 1/10/2016 
74.860 

47.447 

10.000 

DA dang thdm djnh hoc 
Ip TKK77C-TDT 

1 
Trträng mAm non phumg 
IOTPVT 

UBND TP 
Vüngtàu 

369/HDND- 
VP- 

11/10/2016 

2944/QD- 
UBND- 

18/10/2017 
7.000 

Bang thAm drnh 
TKDT 

2 
Tnthng THCS Phtràc 
HungTPBR 

UBND TP 
Bàrja 

380/HDND- 
11/10/2016 

2999/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
72.370 13.000 

TKDT dang trinh 
Sâ Xãy dmg thAm 
cljnh 

Cong viàn Ba Rja giai 
doan2 

IJBND 
Bàrja 

443/HDND- 
VP- 

25/10/2016 

3024/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
323.626 60.000 

DangtrinhBXD 
thAm dinh TKDT 

Truäng mAm non xä An 
Ngâi huyn Long DiAn 

UBND 
H.Long diAn 

557/HDND- 

28/12/2016 

1580/QD- 
UBND- 

14/6/2017 
33.657 8.000 

- 

Bang trinh thAm 
dinh TKDT 

Nang cAp mi rOng  cang 
BAn DAm 

BQLDA 
chuyên 

nganh GT 

410/HDND- 
VP- 

23/10/2017 

3 146/QD- 
UBND- 

30/10/2017 
135.248 

107.084 

40.000 
Sà GTVT dang 
thAm djnh TKDT 

6 
Nâng cAp, b6 sung các h 
th6ng cAp nuOc trén dja 
bàn huyn Châu Drc 

BQLDA 
chuyên 

nganh 
PTNT 

416/HDND- 
VP- 

18/10/2016 

3005/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
20.000 

Sà XD dang thAm 
dinh TKDT 

SaXD dangthAm 
dh TKDT 

Sâ XD dang thâm 
dinh TKDT 

Chinh trang kiAn trOc cAu 
CO May 

BQLDA 
Chuyên 

ngànhDD 
vàCN 

397/HDND- 
VP- 

12/10/2017 

3151/QD- 
UBND- 

30/10/2017 
98.391 

25.721 

15.000 

8 
Tram kiAm soát giao thông 
duing thOy tai  Cái Mép 

Cong an 
Tinh 

3837/QD- 
UBND- 

30/12/20 16 

3143/QD- 
UBND- 

30/10/20 17 
7.000 

Trii sà Bào Ba Ria-VOng 
Tàu 

Ban bién 
tp báo BR- 

VT 

4541HDND- 
VP- 

27/10/2016 

3016/QD- 
UBND- 

31/10/2016 
62.153 18.000 

Sa XD dang thAm 
dinh TKDT 
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